
Uchwała Nr 7/2012 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 22 marca 2012 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Politechnice 

Rzeszowskiej:  

 

 

 Działając na podstawie art. 196. ust. 6. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Politechniki 

Rzeszowskiej uchwala Regulamin Studiów Doktoranckich na Politechnice 

Rzeszowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 

 

 

 

   

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH 

NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ 

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” ustala się Regulamin studiów 

doktoranckich obowiązujący uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 

doktoranckich oraz nauczycieli akademickich realizujących proces dydaktyczny 

na Politechnice Rzeszowskiej, zwanej dalej „Uczelnią”. 

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Wszystkie decyzje podejmowane na podstawie przepisów regulaminu powinny wypływać 

ze zrozumienia potrzeb, praw i obowiązków uczestników studiów doktoranckich i być 

zgodne z ustawą oraz ze Statutem Uczelni.  

 

2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone na wydziałach posiadających uprawnienia  

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin 

odpowiadających tym uprawnieniom. 

 

3. Studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2, tworzy i likwiduje Rektor na wniosek 

właściwej Rady Wydziału. 

 

4. Wniosek Rady Wydziału o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać: 

1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny 

sztuki i dyscypliny artystycznej,  

2) określenie efektów kształcenia,  

3) program studiów doktoranckich, 

4) określenie formy studiów doktoranckich, 

5) określenie czasu trwania studiów doktoranckich,  

6) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, 

7) proponowaną wysokość opłat na niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli 

przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych,  

8) listę jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących 

studia w tej samej dyscyplinie naukowej. 

 

5. Studia doktoranckie stwarzają warunki do:  

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

prowadzącą kształcenie,  

2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,  

3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej 

jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z 

międzynarodowej konferencji naukowej,  



4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i 

praktyki zawodowe,  

5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej 

pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego, 

6) uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.    

 

6. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału 

prowadzącego te studia. 

 

7. Rada Wydziału prowadzącego studia doktoranckie:  

1) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, 

2) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.  

 

8. Dziekan Wydziału prowadzącego studia doktoranckie: 

1) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 ,  

2) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia semestru/roku studiów, o 

których mowa w § 2 ust. 7 pkt 3.   

 

9. Od decyzji Dziekana Wydziału, w sprawach o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, przysługuje 

odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest 

ostateczna.  

 

§ 2. 

 

1. Bezpośrednim przełożonym uczestników studiów doktoranckich, zwanych również 

doktorantami, jest kierownik studiów doktoranckich.  

 

2. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona na Wydziale prowadzącym studia 

doktoranckie w pełnym wymiarze czasu pracy.   

 

3. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii 

Rady Wydziału.  

 

4. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu 

opinii właściwego organu samorządu doktorantów. 

 

5. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o jej wydanie. 

 

6. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów 

doktoranckich na Wydziale.  

 

7. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu w którym mowa w ust. 4.    

 

7.  Kierownik studiów doktoranckich:  

1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich,  



2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Wydziału,  

3) zalicza doktorantowi kolejne semestry/lata studiów doktoranckich,  

4) pełni funkcję przewodniczącego Komisji o której mowa w § 19 ust. 3.  

5) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich 

w przypadkach, o których mowa w § 27,  

6) przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego od uczestników studiów 

doktoranckich.  

 

§ 3. 

 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uczelni tworzą Samorząd 

Doktorantów.  

 

2. Organy Samorządu Doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów 

Uczelni.  

 

3. Prawa i obowiązki Samorządu Doktorantów określa ustawa - Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym.    

 

§ 4. 

 

1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

 

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.  

 

3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat za studia doktoranckie 

ustala Rektor.  

 

4. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej 

między Uczelnią a doktorantem. 

 

5. Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich ponosi również rzeczywiste koszty 

przeprowadzenia przewodu doktorskiego określone na podstawie odrębnych przepisów. 

 

6. Dziekan na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich 

oraz Samorząd Doktorantów, może zwolnić uczestnika studiów doktoranckich z opłat 

za studia (w całości lub w części) na zasadach określonych w uchwale Senatu Uczelni  

 

7. Dziekan na wniosek uczestnika studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na rozłożenie 

opłaty za studia na raty.  

 

 

2. ORGANIZACJA STUDIÓW 
 

§ 5. 

 

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. 

 

2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku. 



 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia semestrów pokrywają się z terminami rozpoczęcia 

i zakończenia semestrów studiów wyższych prowadzonych na Uczelni. 

 

4. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania 

studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich (łącznie nie więcej niż o rok), zwalniając jednocześnie 

doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności 

 

6. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub 

promotora,  może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając 

jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach 

uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich 

trwania, jednak nie dłużej niż o dwa lata. 

 

7. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 

 

8. W razie przedłużenia odbywania studiów doktoranckich doktorant może ubiegać się  

o pomoc materialną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 6. 

 

1. Plan studiów doktoranckich powinien określać:  

1) liczbę godzin zajęć obowiązkowych,  

2) liczbę obowiązkowych zaliczeń i egzaminów, 

3) obowiązkowy wymiar praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. 

 

2. Program studiów doktoranckich obejmuje: 

1) zajęcia z przedmiotów ogólnych, 

2) zajęcia z przedmiotów kierunkowych związanych z dyscypliną naukową, w której 

prowadzone są studia doktoranckie, 

3) zajęcia z przedmiotów specjalistycznych związanych z rozprawą doktorską, 

4) indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub 

promotora.   

 

3. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada od 45 do 60 

punktom ECTS, w tym 20 do 30 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych 

rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co najmniej 15 

godzin.  



4. Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe obejmują zajęcia, 

na których doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik 

prowadzenia  zajęć dydaktycznych, w wymiarze odpowiadającym od 10 do 15 punktów 

ECTS. Zajęcia fakultatywne przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego, w szczególności w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowych 

technologii wykorzystywanych w kształceniu studentów.     

 

5. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze 

badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia 

efektów kształcenia w zakresie: 

1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny 

związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze 

osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi 

prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,  

2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,  

3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i 

społecznej roli uczonego.    

 

6. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także obrona pracy 

doktorskiej prowadzone są w języku polskim.  

 

7. Wybrane zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności mogą być 

prowadzone także w języku angielskim.  

 

§ 7. 

 

1. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

uczestników tych studiów w prowadzącym je Wydziale i jest realizowana w formie zajęć 

dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów.  

 

2. W przypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich organizacja studiów zapewnia 

możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku 

pracy. 

 

§ 8. 

 

1. Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej następuje w ciągu pierwszego roku studiów. 

 

2. Otwarcie przewodu doktorskiego przez doktoranta i złożenie rozprawy doktorskiej 

powinno nastąpić w terminie określonym w planie studiów doktoranckich. 

 

§ 9. 

 

1. Kierownik studiów doktoranckich powołuje dla uczestników studiów doktoranckich 

opiekunów naukowych spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Opiekun 

naukowy powinien być aktywny naukowo i posiadać aktualny dorobek naukowy z 

okresu ostatnich pięciu lat i może być kandydatem na promotora w przewodzie 

doktorskim. 



 

2. Do obowiązków opiekuna naukowego należą: 

1) określenie zakresu badań naukowych w celu realizacji pracy doktorskiej, 

2) bieżący nadzór merytoryczny i kontrola przebiegu badań naukowych, 

3) umożliwienie otwarcia przewodu doktorskiego po spełnieniu kryteriów stawianych 

przez Radę Wydziału, 

4) składanie, po zakończeniu roku akademickiego, kierownikowi studiów 

doktoranckich oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej uczestnika studiów 

doktoranckich, 

5) opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich,  

6) opiniowanie wniosków stypendialnych doktoranta.    

 

3. Po otwarciu przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod 

opieką merytoryczną promotora powołanego przez Radę Wydziału.  

 

 

3. REKRUTACJA 

 

§ 10. 

 

1. Na studia doktoranckie może być dopuszczona osoba, która: 

 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, 

2) spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię, 

3) przedstawi deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego o podjęciu się opieki naukowej w zakresie 

określonej dziedziny lub dyscypliny nauki.  

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może odstąpić 

od wymagania złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

3. Przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc 

ustalonej przez Senat Uczelni.  

 

§ 11. 

 

1. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Szczegółowe 

warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy ustala Senat Uczelni na 

wniosek Rady Wydziału prowadzącego studia doktoranckie.  

 

2. Zasady przyjęć podawane są do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na tablicach 

informacyjnych oraz na stronie internetowej Uczelni, nie później niż do dnia 30 kwietnia 

roku kalendarzowego, w który rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.  

 

§ 12. 

 

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne 

powołane przez Dziekana Wydziału. 

 



2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna zgodnie z ustalonymi na Uczelni zasadami przyjęć.  

 

3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni 

od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.   

 

 

§ 13. 

 

Zasady odbywania studiów doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 

regulują odrębne przepisy. 

 

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH  
 

§ 14. 

 

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 

ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni. 

 

2. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem 

studiów doktoranckich. 

 

3. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do: 

 

1) studiowania według indywidualnego planu i programu nauczania na zasadach 

ustalonych przez Radę Wydziału prowadzącego studia doktoranckie, 

2) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu 

roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,  

3) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach,  

4) uzyskania zaawansowanej wiedzy z określonej dziedziny lub dyscypliny nauki,  

5) prowadzenia badań pod nadzorem opiekunów w zespołach badawczych, 

6) udziału w praktykach krajowych i (lub) zagranicznych, 

7) wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych i nauczycielach 

akademickich, według zasad ustalonych na Uczelni, 

8) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktoranckich, w szczególności w 

kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, 

9) pomocy materialnej przyznawanej na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach,  

10) ochrony danych osobowych, 

11) otrzymywania nagród i wyróżnień według zasad obowiązujących na Uczelni, 

12) wyboru władz Uczelni i wydziału oraz posiadania reprezentacji w Radzie Wydziału 

i w Senacie Uczelni, 

13)  udziału w zajęciach wykładowych realizowanych na Uczelni w ramach programu 

stacjonarnych studiów wyższych, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia. 



 

4. Do podstawowych obowiązków doktoranta należą: 

 

1) realizowanie programu studiów doktoranckich oraz składanie wyznaczonych w 

planie i programie studiów zaliczeń i egzaminów, 

2) prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu, 

3) złożenie egzaminów doktorskich, 

4) przygotowanie rozprawy doktorskiej i jej obrona w ustalonym terminie. 

 

5. Doktorant jest zobowiązany do: 

 

1) przestrzegania przepisów obowiązujących na Uczelni, 

2) terminowego wnoszenia na rzecz Uczelni obowiązkowych opłat określonych 

w odrębnych przepisach, 

3) powiadamiania kierownika studiów doktoranckich o zmianie nazwiska, miejsca 

stałego zameldowania lub adresu do korespondencji. 

 

§ 15. 

 

1. Indywidualny zakres obowiązków doktoranta ustala opiekun naukowy (promotor), 

a zatwierdza kierownik studiów doktoranckich, uwzględniając formę studiów. 

 

2. Uczestnik studiów doktoranckich bierze udział w pracach badawczych i organizacyjnych 

katedry (zakładu) w zakresie zależnym od formy studiów. 

 

3. Sprawozdania, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 2, doktorant jest zobowiązany składać 

kierownikowi studiów doktoranckich w każdym semestrze, w terminach wynikających 

z organizacji roku akademickiego na wydziale. 

 

4. Sprawozdanie, zaopiniowane przez opiekuna naukowego, powinno obejmować przede 

wszystkim: spis publikacji, spis wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych, 

opis wyników badań osiągniętych w okresie sprawozdawczym oraz plan badań 

na następne lata trwania studiów. 

 

§ 16. 

 

1. Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych 

w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. 

Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów 

doktoranckich nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. 

 

2. Obowiązującą liczbę godzin zajęć dydaktycznych określa plan studiów doktoranckich. 

 

3. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, 

prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

4.  Doktorant opracowuje konspekty i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć 

dydaktycznych, które zatwierdza kierownik jednostki właściwej dla prowadzenia zajęć. 

 



§ 17. 

 

Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika studiów stacjonarnych nie może kolidować 

z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich, pracami badawczymi 

i obowiązkami organizacyjnymi w katedrze (zakładzie). 

 

§ 18. 

 

1. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich 

nie dłuższy niż cztery lata zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

 

2. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w ust. 1, zalicza 

się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one 

przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego 

lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych. 

 

§ 19. 

 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie 

 na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

2. Doktorant odbywający studia doktoranckie w Uczelni może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. Zasady przyznawania dotacji określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 20. 

 

Uczestnik studiów doktoranckich może się ubiegać o stypendia z innych źródeł, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 21. 

 

1. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację uczestnika studiów 

doktoranckich, 

 

2. Wysokość opłaty za legitymację określają odrębne przepisy. 

 

3. W przypadku skreślenia z listy doktorantów legitymacja podlega zwrotowi. 

 

5. ZALICZENIE SEMESTRU 

 

§ 22. 

 

1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest semestr.  

 

2. Każdy semestr studiów jest zaliczany przez kierownika studiów doktoranckich 

na podstawie kompletu zaliczeń przedmiotów przewidzianych w planie i programie 



studiów doktoranckich i uzyskanej wymaganej liczby punktów ECTS oraz na podstawie 

pozytywnej oceny sprawozdania semestralnego. 

 

3. Terminy uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i sprawozdań ustala kierownik 

studiów doktoranckich. 

 

4. Zaliczenie semestru potwierdza się odpowiednim wpisem w dokumentacji doktoranta 

dokonanym przez kierownika studiów doktoranckich. 

 

§ 23. 

 

1. Każdy przedmiot kończy się oceną. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje 

się następujące oceny oraz odpowiadające im oceny w systemie ECTS: 

bardzo dobry  bdb 5,0  A (w systemie ECTS) 

plus dobry   +db 4,5  B (w systemie ECTS) 

dobry   db 4,0  C (w systemie ECTS) 

plus dostateczny  +dst 3,5  D (w systemie ECTS) 

dostateczny  dst 3,0  E (w systemie ECTS) 

niedostateczny  ndst 2,0  F (w systemie ECTS) 

 

2. Ocena „niedostateczny” (ndst; 2,0: F) lub brak oceny oznacza niezaliczenie przedmiotu.  

 

3. Zaliczenia przedmiotu w semestrze i wpisu do obowiązującej dokumentacji doktorantów 

dokonuje nauczyciel akademicki odpowiedzialny za dany przedmiot. 

 

4. Ocenę średnią z okresu rozliczeniowego lub roku studiów doktoranckich wyznacza  

się  jako średnią ważoną ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń przedmiotów 

nieegzaminacyjnych określoną wzorem: 

 

 






i

i

i

ii

P

PO

średniaocena  

 

gdzie: Oi – ocena z egzaminu lub z zaliczenia i-tego przedmiotu, Pi – punkty 

przyporządkowane do i-tego przedmiotu. 

§ 24. 
 

1. Kryteria zaliczenia przedmiotów kończących się zaliczeniem oraz warunki dopuszczenia 

do egzaminu w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych ustala nauczyciel akademicki 

odpowiedzialny za dany przedmiot w porozumieniu z kierownikiem studiów 

doktoranckich i podaje do wiadomości doktorantom w pierwszych dwóch tygodniach 

zajęć. 

  

2. W sprawach dotyczących zaliczenia przedmiotu doktorant może się odwołać 

do kierownika studiów doktoranckich, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie 

wiedzy doktoranta. 

 



§ 25. 

 

1. Doktorant ma obowiązek przystąpić do egzaminu w terminie ustalonym dla danego 

przedmiotu. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala kierownik studiów doktoranckich. 

 

2. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być choroba lub inne zdarzenie 

losowe. Udokumentowane usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator lub kierownik 

studiów doktoranckich w terminie do 3 dni roboczych od daty kończącej okres choroby 

lub daty zdarzenia losowego, jednocześnie wyznaczając nowy termin egzaminu. Jeżeli 

zwolnienie jest dłuższe niż 14 dni doktorant ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o 

przyczynie nieobecności właściwy dziekanat. 

 

3. Wyniki egzaminu są ogłaszane w sposób uzgodniony z doktorantami w terminie  

do 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Wyniki egzaminu mogą być także 

udostępnione przez Internet lub sieć lokalną, z zachowaniem zasad ochrony informacji. 

 

4. Doktorant ma prawo wglądu do ocenionej pracy w obecności nauczyciela akademickiego 

prowadzącego przedmiot w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Prowadzący 

przedmiot ma obowiązek uzasadnienia wystawionej oceny. 

 

5. W przypadku uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu oceny niedostatecznej 

doktorantowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie 

ustalonym z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot. 

 

6. Na uzasadniony wniosek doktoranta dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu 

komisyjnego, który odbywa się przed komisją złożoną z kierownika studiów 

doktoranckich lub dziekana jako przewodniczącego komisji, nauczyciela akademickiego 

prowadzącego przedmiot oraz specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub 

przedmiotu pokrewnego. Na wniosek doktoranta w skład komisji sprawdzającej wiedzę 

może być powołany przedstawiciel Samorządu Doktorantów. Komisji egzaminacyjnej nie 

może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca doktoranta. 

 

§ 26. 

 

1. Doktoranta, który nie zaliczył semestru, kierownik studiów doktoranckich może 

skierować na powtarzanie semestru lub przedmiotu (przedmiotów). 

 

2. Doktorant jeden raz w trakcie trwania studiów doktoranckich może zostać skierowany 

na powtarzanie. 

 

3. Na wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę 

na realizację następnego semestru z długiem. 

 

§ 27. 

 

1. Uczestnik studiów doktoranckich może zostać skreślony z listy uczestników studiów 

doktoranckich w przypadku: 

1) niewypełnienia zadań przewidzianych w planie i programie studiów doktoranckich, 

2) niezrealizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych, 

3) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na Politechnice Rzeszowskiej, 



4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, 

5) postępowania niezgodnego z treścią ślubowania i regulaminem studiów 

doktoranckich. 

 

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik 

studiów.  

 

3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§ 28. 

 

Doktorant, który zrezygnował ze studiów doktoranckich lub został skreślony z listy 

uczestników studiów doktoranckich może zostać przyjęty ponownie na studia wyłącznie  

w trybie ponownej rekrutacji. 

 

§ 29. 

 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed 

sądem koleżeńskim Samorządu Doktorantów, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) nagana z ostrzeżeniem, 

4) zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do jednego roku, 

5) wydalenie z Uczelni.  

 

3. Za ten sam czyn uczestnik studiów doktoranckich nie może być ukarany jednocześnie 

przez sąd koleżeński Samorządu Doktorantów i komisję dyscyplinarną. 

 

 

6. UKOŃCZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH  

 

§ 30. 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zaliczenie wszystkich semestrów 

wynikających z planów studiów. 

 

2. Na wniosek osoby, która zaliczyła tok studiów doktoranckich lub osoby, która ich nie 

ukończyła, uczelnia wydaje zaświadczenia o przebiegu studiów. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość obrony rozprawy doktorskiej 

w trakcie trwania studiów doktoranckich. W takim przypadku obrona pracy doktorskiej 

jest równoznaczna z ukończeniem studiów doktoranckich. 

 

 

 



7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 31. 

 

1. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach doktorantów doktorantowi służy 

odwołanie do organów określonych odpowiednio w § 1 ust. 9 oraz § 27 ust. 3. 

 

2. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem studiów doktoranckich, jak również 

w sprawach spornych decyzję podejmuje Rektor. 

 

§ 32. 

 

1. Studia doktoranckie prowadzone w Uczelni w dniu 1 października 2011 r. prowadzi się na 

podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu przewidzianego w programie i 

planie studiów. 

 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i obejmuje 

doktorantów podejmujących studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 i w 

latach następnych. 

 

 

 

 

 

 
Treść ślubowania uczestnika studiów doktoranckich 

 

 

Ślubuję uroczyście: 

 

 sumiennie zdobywać wiedzę, 

 dążyć do prawdy naukowej, przestrzegając zasad rzetelności i etyki w nauce oraz zasad 

dobrej praktyki w badaniach naukowych,  

 prowadzić badania naukowe oraz wywiązywać się z obowiązków określonych Statutem, 

Regulaminem studiów doktoranckich i zarządzeniami władz Politechniki Rzeszowskiej, 

 jako członek społeczności akademickiej i naukowej godnie reprezentować Politechnikę 

Rzeszowską i Rzeczpospolitą Polską, 

 być uczynnym, życzliwym i tolerancyjnym, przestrzegać zasad demokracji. 

 
 

 

 

 

 

 


